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DZ, KOMISIJA, ČLOVEKOVE PRAVICE, ODLIKOVANJE

Koordinacija veteranskih organizacij izrekla podporo 
odlikovanju Ertla

Ljubljana, 11. decembra (STA) - Koordinacija veteranskih in domoljubnih organizacij 

Slovenije je na seji 9. decembra z večino glasov predstavnikov društev, vključenih v 

koordinacijo, izrekla podporo predsedniku republike Danilu Türku ob podelitvi 

odlikovanj Tomažu Času, Leopoldu Jesenku in Tomažu Ertlu, je danes sporočil 

predsedujoči koordinaciji Janez Pajer.

"Omenjeni so bili skupaj s političnim vodstvom ključni dejavniki pri izvedbi akcije Sever, ki je zaščitila 

demokratične procese v takratni Socialistični RS in je - v celoti gledano - s politično spretnostjo 

omogočila tudi kulminacijo vseh dogodkov, ki so se končali z zmago v osamosvojitveni vojni," je 

poudaril Pajer.

Koordinacijo sestavljajo Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij Tigr 

Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov 

Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih 

veteranskih društev Sever in Društvo MORiS Kočevska Reka.

Predsednik Türk je za zasluge v času akcije Sever konec novembra s srebrnim redom za zasluge med 

drugim odlikoval tudi Tomaža Ertla, ki je v času priprav na preprečitev t.i. mitinga resnice leta 1989 

vodil republiški sekretariat za notranje zadeve in akcijo Sever. Poslanci SDS so v pismu predsedniku 

Türku protestirali nad podelitvijo odlikovanja Ertlu in predsednika Türka pozvali, naj svojo odločitev 

spremeni, v nasprotnem primeru pa razmisli o odstopu. Türk je na očitke odgovoril, da je šlo za dobro 

premišljeno odločitev in si glede odlikovanja Ertla ne bo premislil.

V SDS zahtevajo sklic nujne seje komisije DZ za peticije, ki naj obravnava podelitev odlikovanja Ertlu. 

Proti odlikovanju Ertla so se izrekli tudi v SLS, Zboru za republiko, Evropski ljudski stranki in nekateri 

člani JBTZ. Podelitev odlikovanja Ertlu so podprli v SD.

apo/apo
11.12.2009 10:56

1. stran od 1STA: Koordinacija veteranskih organizacij izrekla podporo odlikovanju Ertla

12.12.2009http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=1458531


